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LUFSARNA - HÖSTTERMINEN 2015 

Välkomna till en ny termin med Lufsarna! 

Terminen inleds med det traditionella Kullalägret. Därefter fortsätter vi med en spännande paddlingstur i Rönne 

å och vi ska försöka lära oss mer om matlagning med fältutrustning. Förhoppningsvis ska vi också kunna komma 

iväg på torskfiske. 

Datum Tid och plats Aktivitet Tänk på 

4-6/9 

lör-sön 

17.00 Vattenmöllan, hämtas 

söndag ca kl.11.30 vid 

vattenmöllan 

Kullaläger Se separat utskick! 

3/10  Heldagstur! Samling konsums 

parkering kl 9. Beräknar vara 

tillbaka kl 17.00. 

Paddling på Rönne å. Matsäck för hela dagen! 

17/10  10.00 samling konsum, 

Landskrona 

Fiske! Fiska torsk från båt. Matsäck för hela dagen! 

Väderberoende, mer 

information kommer! 

14/11 Samling konsums parkering kl 

10.00, Skrylle 

Matlagning utomhus Ingen matsäck behövs! 

Kåsa/tallrik, bestick mm för 

att kunna äta ute. 

UTRUSTNING 
Kläder efter väder och packad ryggsäck! Ha för vana att packa ryggsäcken i god tid. Gärna dagen innan! 

Packa ner extrakläder, inkl vantar och strumpor. Tänk på att lägga kläderna i en egen plastpåse. Packa även 

mindre plastpåsar som man kan ha över fötterna om skorna skulle bli blöta. Det behövs även sittunderlag och i 

de flesta fall kniv. Även om det står att ingen matsäck behövs ska var och en alltid ta med en flaska dricksvatten. 

Beroende på aktivitet kan det behövas packas med annan utrustning, se lista ovan.  

KNIVEN 

Kniv ska med i ryggsäcken vid varje träff. Kniven ska ligga i ett fodral som kan knäppas på säkert sätt.  

Följande regler när man ska använda kniven: 

 Sitt alltid med ryggen mot ett träd när du ska tälja 

 Sätt dig ner innan du tar fram kniven ur fodralet 

 Sitt med ben och knän brett isär eller på knä 

 Tälj alltid ifrån dig 

 Lägg tillbaka kniven i fodralet innan du reser dig upp 
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 Förvara alltid kniven i din ryggsäck 

VÅRTERMINEN 2016 

Vi vill passa på att göra lite reklam för vad som ska hända till vårterminen. Exakta datum är inte satta än så det 

får vi be att få återkomma till. 

Redan i slutet av februari har vi tänkt en övernattning i närheten av Genarp där vi ska prova att bära vår egen 

packning en kortare sträcka, laga vår egen mat och övernatta i kyligare väder. I mitten av terminen funderar vi på 

att lära oss mer om hur man kan hantera mat som sedan kan tas med på vandring. I samband med det skulle vi 

vilja passa på att bjuda in föräldrarna, bjuda på en enkel fika och berätta om hur våra aktiviteter ska se ut 

framöver med tanke på den avslutande vandringen sommaren 2017. Redan i slutet av april hade vi tänkt ordna 

terminsavslutning i form av paddling på sjö med övernattning. 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 
Annika Blomqvist, 070-855 08 98,  

Linda Hellfalk, 0738-530411, linda_hellfalk@hotmail.com  

Fredrik Lago, 073-336 17 85, fredrik.lago@icloud.com 

Fredrik Olsson, 070-166 42 61, 

Meddela oss om ni inte kan komma på en träff. Om det är samma dag, kontakta oss via sms eller telefon.  

Meddela via mail era kontaktuppgifter så som mail, telefonnummer etc inför terminsstart så att vi vet att vi har 

de senaste uppgifterna och med säkerhet kan nå föräldrarna om något skulle hända. 

Vi är tacksamma för frågor och önskemål! 

ALLERGIER MM 

Meddela allergier eller annat som kan vara viktigt för oss att känna till. När vi åker iväg på aktiviteterna åker vi 

oftast en bra bit ut i naturen och med ett stort antal barn. Därför är det väldigt viktigt för oss att veta vad vi kan 

göra om situationer med allergier, sjukdom etc skulle uppstå.  

MEDLEMSKAP 
För att vara med i vår verksamhet skall barnet vara medlem i Friluftsfrämjandet. Då är det även försäkrat när hen 

deltar i våra aktiviteter 

Medlemskapet kostar:  

Medlemskategorier Avgift per år(kr) 

Barn: 0-12 år 100 



  

  
GENARP 

friluftsframjandet.se 

https://www.facebook.com/friluftsframjandetgenarp 

 

https://www.facebook.com/friluftsframjandetgenarp 

 

Ungdom: 13-25 år 170 

Vuxen: 26 år och äldre 360 

Familj: Personer skrivna på samma adress 530 

 

Vi ser gärna att också en vuxen eller hela familjen är medlem och att ni på så sätt stöttar vår förening. Enklaste 

sättet att blir medlem är via vår hemsida. Glöm inte att ange Genarps lokalavdelning. Medlemskap i 

Friluftsfrämjandet ger en prenumeration på vår tidning 4 nr per år samt många förmåner man kan läsa om på 

hemsidan. En del gäller endast familje-/vuxenmedlemskap. 

Förutom avgiften till Friluftsfrämjandet betalas en terminsavgiften på 200kr/barn och en del går till mat & 

material – och det som inte används sparar vi till långresan som gruppen ska göra om två år. Detta betalas 

kontant till ledarna vid första träffen (paddlingen längs Rönne å) i ett kuvert märkt med namn.  

Vissa aktiviteter, så som den preliminärt bokade fisketuren, måste genomföras till självkostnadspris. Mer 

information om detta kommer senare. 

 

MED VÄNLIG HÄLSNING 

ANNIKA, LINDA, FREDRIK OCH FREDRIK 


